Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první pololetí máme za sebou, a tudíž začaly prázdniny. Přeji všem žákům i rodičům klidné prázdniny
a příjemnou dovolenou.
Mluvím-li o škole, musím připomenout, že naše škola má za sebou první školní rok pod vedením paní
ředitelky Mgr. Jany Felcmanové. Myslím, že i přes těžkosti, které změna ve vedení školy, hlavně mezi
učitelským sborem způsobila, se školní rok vydařil. Dle odezvy od rodičů, ale i některých žáků úroveň
výuky stoupla. Je jen škoda, že se část učitelského sboru se změnami po dlouhodobě zaběhlé praxi
dosud nesmířila. Vlivem toho odcházejí někteří učitelé, jejichž setrvání by bylo pro školu pozitivním
přínosem. Jejich odchod je však osobním rozhodnutím každého, do kterého není jednoduché
zasahovat. Paní ředitelce se však podařilo zajistit kvalifikované náhrady, takže výuka v novém
školním roce nebude nijak narušena. Někteří zastánci bývalého zaběhlého systému ve škole neuspěli
ani opakovanými anonymizovanými pozvánkami školní inspekce, bezpečnosti práce, úřadu práce atd.
Některá tato podání i odpovědi příslušných orgánů po prošetření situace ve škole si může každý
přečíst i na stránkách obce. Navíc došlo k opakovanému vylepování anonymních letáků snažících se
zpochybnit současné vedení školy. Naštěstí kamerový systém některé distributory těchto pomluv
zachytil. Zřizovatel školy rozhodne, jak bude vůči těmto osobám postupovat ve smyslu platné
legislativy. Nezbývá, než kolektivu sboru učitelů v čele s paní ředitelkou popřát hezké prázdniny a
pevné nervy před zahájením nového školního roku. Více o škole si dále přečtete v tomto čísle
zpravodaje v příspěvku od paní ředitelky.
23. 6. 2019 se konal den otevřených dveří v „Moravanském domě“. Jsem rád, že si početná skupina
spoluobčanů, ale i návštěvníků z okolních obcí, udělala čas k tomu, aby viděla, co v budově obec na
etapy za čtyři roky vybudovala. I když zdaleka není ještě vše dokončeno a vybaveno potřebným
nábytkem, myslím si, že každý návštěvník zde mohl vidět všechny společenské prostory již ve finální
podobě. Úsudek a celkový dojem je na každém jednotlivci, ale ohlas byl příznivý. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se na dokončení této stavby podíleli. Nebudu jmenovat jednotlivce,
neboť dokončit a zkolaudovat takové dílo je výsledkem práce celého kolektivu. O úpravách vnitřního
uspořádání i vnějšího vzhledu budovy jsme se hlavně v radě obce vždy dohodli tak, aby výsledek byl
v daném případě tím nejpříznivějším řešením. Snad se nám to alespoň částečně podařilo.
Využití „Moravanského domu“ bude záležet především na mladé generaci. Na jejím zájmu rozvinout
na vsi původní kulturně-společenský život, touze setkávat se, zakládat zájmové spolky a vůbec snaze
komunikovat spolu. Mohou najít inspiraci u starších spoluobčanů, kteří takovou atmosféru na vsi již
prožili.
Přeji také úspěch paní Jiřině Pařízkové, provozovatelce restaurace v Moravanském domě. Rozhodně
není jednoduché uspokojit zároveň potřeby strávníků v senior centru, ale věřím, že se vše nakonec
podaří a všichni budou spokojeni. Vařit na vsi ve dvou kuchyních vedle sebe prostě ekonomicky
nelze.
Poděkování patří též členům místního sboru dobrovolných hasičů za vzornou přípravu kola Extraligy
v požárním sportu České republiky. Všem účastníkům téměř z celé republiky se díky nim u nás líbilo.
Zasáhla však vyšší moc, která porouchala časomíru. Proto komise nejvyšších rozhodčích soutěž
zrušila a místo toho se konaly závody o pohár starosty a místostarostky obce. Někdy se prostě nedá při
sebevětší snaze udělat nic. Přesto organizátoři obstáli se ctí.
Přeji všem krásnou dovolenou a prázdniny, více vláhy bez krup a na shledanou v příštím čísle.
Václav Roček, starosta

Usnesení OZ ze dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, jako členy Ing.
Křivku a p. Broma.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p. Hájkovou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o odkanalizování místní části Turov a obce Slepotice na
základě projektové a ekonomické analýzy firmy Multiaqua s.r.o. Hradec Králové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání dotace z MŽP ve výši 3 035 072,- Kč tak, že dotace bude
převedena běžný účet obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Obce Moravany a inventarizaci obce za rok
2018. Zastupitelstvo Obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu účelu čerpání dotace veřejnoprávní smlouvy č. 14/2019 mezi
obcí Moravany a SDH Platěnice na činnost SDH Platěnice, pořízení věcných prostředků požární
ochrany, pořízení vybavení pro členy, pořízení dlouhodobého i krátkodobého majetku pro údržbu a
rozvoj vybavení sboru a hasičské zbrojnice v Platěnicích. Změna se týká i účetních dokladů
vystavených od 1. 1. 2019. Tato změna bude řešena dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku předkupního práva na prodej chaty ev. č. 56 postavené na
pozemku p. č. 4700/19 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví.
Zastupitelstvo obce neschvaluje protinávrh Ing. Křivky, aby OZV č. 1/2019 o regulaci hlučných
činností platila v neděli, státní a ostatní svátky stanovené zákonem v době od 13:00 do 16:00 hodin.
Zastupitelstvo obce neschvaluje OZV č. 1/2019 o regulaci hlučných činností v neděli, státní a ostatní
svátky stanovené zákonem v době od 13:00 do 22:00 hodin.

Upozornění pro občany Turova a Čeradic
Vážení občané,
z důvodu narůstání neuhrazených pohledávek za vodné a stočné ve splatnosti na vystavených
fakturách, Vám tímto dáváme na vědomí, že provozovatel s poukazem na ust. § 9 odst. 6
písm. g) Zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů, kdy do 30 dnů po splatnosti faktury nedojde k úhradě pohledávky,
přistoupí k odpojení nemovitosti od dodávky pitné vody. Znovu připojení vodoměru k odběru
a dodávce pitné vody je zpoplatněno částkou ve výši 1.500,--Kč na základě rozhodnutí Rady
městyse Chroustovice ze dne 12.12.2018 s poukazem na ust. § 9 odst. 10 Zákona č. 274/2001
Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Milan Čáslavský

Společenská rubrika
V měsíci červnu oslavili životní výročí…
Božena Kárychová
Václav Zeman
Dagmar Dalecká

Božena teplá
Václav Danihelka
Pavel Vrbata

V měsíci červenci oslavili a oslaví životní výročí…
Olga Kučerová
Václav Pochobradský
Mileva Hyksová
Jaroslav Jelínek

Vlasta Nováková
Marta Crhová
Miroslav Polák
Květoslava Macků

V měsíci srpnu oslaví životní výročí…
Květoslava Horodyská
František Hájek
Růžena Urbanová

Jiří Šmíd
Marie Macejová
Věra Králová

Všem oslavencům přejeme stálé zdraví, pohodu a klidný život.
Vítáme nového občánka…
Filipa Víta Červeného
Přejeme všem hodně úsměvů na tváři a krásné společné chvilky.
Opustili nás…
Růžena Záhejská

Rudolf Mitterwald

Jiří Urban

Budeme s úctou vzpomínat.

ZŠ Moravany informuje
Vážení občané, vážení rodiče,
tento školní rok přinesl na naši základní školu změny, a proto Vás chceme alespoň s některými z nich
seznámit. V roce 2018 byla provedena analýza školy, ze které vyplynula nutnost inovací. Vedení školy
a zřizovatel se společnými silami snaží o zavedení požadovaných zákonných a kvalitativních
standardů, které naši školu posunou dál.
Škola zažádala o zařazení do projektu Šablony II, díky němuž by mohla být rozšířena výuka ICT
gramotnosti, zakoupeny nové notebooky a žákům umožněna práce s nimi jak v kroužku informatiky,
tak i ve školní družině. Zároveň bychom mohli pro žáky otevřít několik klubů a kroužků, např. logické
hry a badatelský klub. Celkový objem finančních prostředků získaných z grantu by měl dosáhnout
953 000,- Kč. Je škoda, že se škola v minulých letech neúčastnila už Šablon I, z nichž mohla čerpat
taktéž až 1 000 000,- Kč pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí. Ta dnes hraje zásadní roli u
přijímacích zkoušek žáků na střední školy i u maturitních zkoušek. Neúčast na tomto grantu výrazně
znevýhodňuje naše žáky oproti jiným školám a do budoucna je i velkou finanční zátěží, protože škola
bude muset nalézt tyto prostředky jinde.
V rámci MAS Kunětická hora čekáme na schválení projektu, kterým by byla kompletně
modernizována počítačová učebna na 2. stupni. Celkový rozpočet se pohybuje ve výši přesahující
2 000 000,- Kč. Naším cílem je zakoupení 26 nových počítačů, videokamery, interaktivní promítací
tabule a programu Smart Notebook. Stavebními úpravami by byl zároveň realizován bezbariérový
přístup do školy a modernizovány toalety.
Realizace všech plánovaných projektů výrazně posune možnosti výuky žáků směrem k moderním
technologiím. Výpočetní technika se stala důležitým prvkem našeho života, a proto je nutné zařadit
její využívání nejen do výuky informatiky, ale i do ostatních předmětů.
Mezi úspěšně realizované projekty v letošním roce patří Podpora plavání, z něhož škola čerpala
18 500,- Kč pro financování dopravy na plavecký výcvik, a tak nebyla nutná finanční spoluúčast
rodičů. O tuto dotaci bylo zažádáno i pro příští rok. Novinkou je, že výuka plavání bude rozšířena na
celý první stupeň. Ke změně dojde u lyžařského kurzu – vzhledem k většímu zájmu žáků se bude
konat každoročně. Mezi úspěchy patří také získání dotace Sportuj ve škole, což umožnilo rozšíření
nabídky sportů v rámci školní družiny. Dobrou zkušeností pro žáky byla účast na celorepublikovém
projektu Mladí ladí D-DUR, díky němuž je naše škola zařazena do sítě programů „Škola pro
udržitelný život a místně zakotveného učení“. Jako jedna ze šesti škol v republice jsme tak letos
získali právo na přednostní nabídky na různé aktivity a podporu pro pedagogy.

Dne 3. června proběhlo na škole šetření stížnosti podané k České školní inspekci, která prošetřila
personální zabezpečení výuky, provoz školy a organizační zajištění výuky a postup školy při
vyřizování stížností. Jsme rádi, že inspekce vyhodnotila stížnosti jako nedůvodné. Prostor ke zlepšení
viděla v řešení dohledu nad žáky při přechodu mezi budovami. Zpráva z inspekce bude uveřejněna na
stránkách školy.
V následujícím školním roce budou zavedena další opatření pro zvýšení bezpečnosti žáků, mimo jiné i
čipový systém ve školní družině, který umožní vyzvednutí dítěte pouze oprávněnou osobou. Čip
budete moci zakoupit přímo v družině u paní Taťány Chmelíkové, DiS, za zálohu 100,- Kč, která bude
vrácena po ukončení docházky dítěte do družiny.
Mezi kvalitativní změny, které již probíhají, patří zavedení tzv. tripartit, které jsou běžné na všech
dobrých školách. Prospěch a chování žáka už nemusí rodič probírat v plné třídě. Studijní výsledky
žáka jsou konzultovány zcela individuálně v modelu schůzky pedagog-rodič-žák, přičemž každá strana
má prostor se vyjádřit. Společné informační schůzky se konají na začátku školního roku, v případě
zájmu rodičů a po dohodě s vyučujícím i během školního roku. Pro průběžné informování o
výsledcích žáků byly zavedeny konzultační hodiny, během nichž jsou vyučující ve škole k dispozici.
Konzultační hodiny si stanovují vyučující sami v rámci pracovní doby, takže nevyžadují zvýšenou
časovou náročnost.
Ne všichni jsou se změnami spokojeni, ale z hlediska fungování školy a dnes již běžných standardů ve
školství je jejich zavedení nutné. Naším cílem je školu stabilizovat, zajistit vyučujícím takové
možnosti a technologie, s jejichž pomocí budou moci posunout výuku v naší škole zase o něco dál, a
především žákům takové pedagogy, kteří jim nabídnou kvalitní a moderní výukové metody a umožní
jim tak být v budoucnu úspěšní.
Jako vedení školy jsme zaznamenali i nesouhlasné názory. Mrzí nás, že jsou vyjadřovány většinou
anonymy a pomluvami, které jsou založeny na neúplných či nesprávných informacích. Máme zájem
věci řešit a jsme naklonění vzájemné diskusi, ale na anonymy nelze odpovídat a proti pomluvám nelze
bojovat. V případě dotazů se na nás obraťte, prosím, přímo. Předejdeme tak nedorozuměním.
Od srpna přivítáme na škole nové pedagogy. Mgr. Jana Slavíková se ujme 2. třídy po Mgr. Ireně Miĺo,
která se rozhodla pro změnu působiště. Mgr. Kristýnu Zadrobílkovou, která vyhrála konkurz na místo
ředitelky jiné základní školy, nahradí v 5. třídě Ing. Naďa Jakubská. Bude vyučovat také matematiku
na druhém stupni místo Mgr. Ilony Schwarzové, jež přijala místo na jiné základní škole. Do 1. třídy
nastoupí nově příchozí Mgr. Aneta Dočkalová a do 4. třídy Mgr. Martina Medunová. Odcházejícím
učitelům děkujeme za odvedenou práci a těšíme se na nový impulz, který přijde s novými pedagogy.
Vedení školy i zřizovatel mají zájem spolupracovat s každým, kdo se chce podílet na naší společné
vizi moderní školy 21. století a společně s námi ji postupně realizovat. Na prvním místě je dle našeho
názoru každý jednotlivý žák. Nelze si jej představit jako souhrn známek, získaných znalostí a
dovedností, resp. za cíl nelze považovat pouze jeho vzdělávání. Primárním cílem je pro nás dovést
žáka dle jeho možností k uvědomění si vlastní hodnoty a svého místa ve společnosti. Teprve potom
bude naše pedagogická práce smysluplná.
Všechny inovace jsou motivovány zkvalitněním výuky a školního zázemí pro naše žáky. Jsme
přesvědčeni, že tato zlepšení zařadí naši školu mezi moderní, dynamicky se rozvíjející školy.
Školní rok byl velice pestrý, což jste mohli zaregistrovat také na facebooku a na nových stránkách
školy. Za finanční podporu školy, která umožnila výmalbu a výzdobu školy a nákup nových učebnic
anglického jazyka, děkujeme místním organizacím a podnikatelům. Zřizovateli patří naše poděkování
za spolupráci a podporu, jíž se nám dostalo. Všem zaměstnancům školy děkujeme za celoroční práci.
Přejeme Vám pohodové prázdniny.
Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy

Novinky z MŠ
Inzerát:
Mateřská škola Moravany hledá na školní rok 2019/2020 pedagoga. Jde o 2 hodiny
denně - vycházky, proto nejlépe někoho, kdo bydlí poblíž, je na mateřské,
studuje či důchodce.

třída ŽABIČEK

třída SOVIČEK
Rytíři a hradní dámy loučí se s námi. Přejeme jim hodně zdaru a ať se jim
dobře žije a líbí v jejich novém "hradu" :-)

třída Soviček

Předškoláci

Hezké léto přejí děti ze školky - všichni fajn kluci a holky :-)

Informace z knihovny
KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
„Účelem veřejné knihovny jest doplňovati a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou,
zábavnou, mající skutečnou hodnotu vnitřní.“
(KZ 1919)

V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných
knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové,
které v řadě případů působily de facto jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona.
Nicméně právě vydání zákona tuto proměnu dovršilo.
1. knihovnický zákon - zákon o veřejných knihovnách obecních
schválilo Národní shromáždění 22. července 1919. Byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl
povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní
obyvatelstvo. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady. Ty měly na starost
záležitosti provozu knihovny (např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád). Poprvé je také (zatím v
obcích nad 10 tis. obyvatel) formulován zákonný požadavek na knihovnické vzdělání v ČR, což vedlo
o rok později k založení Státní knihovnické školy.
Zásadní měrou se na tvorbě zákona podílel spoluautor pedagog a redaktor Ladislav Jan Živný (18721949) Inspiroval se britským knihovnictvím, se kterým se osobně seznámil v Liverpoolu.
Již za první republiky se Československo stalo nejbohatším státem počtem škol, kulturních institucí,
vydávaných knih a časopisů v poměru k počtu obyvatel.
Díky novému knihovnímu zákonu má od roku 1919 možnost vzdělávání každý občan bez
rozdílu společenského postavení rodiny či rasy. Tohoto využívalo v minulosti také mnoho obyvatel
dospělých i mládeže, kteří by se jinak ke knihám a vzdělání nedostali.
V roce 1920 fungovalo v českých zemích 3343 knihoven.
Moravanská knihovna má také zajímavou historii. První neoficiální knihovna byla v základní
škole, první veřejná knihovna i s čítárnou byla zřízena v nové sokolovně v roce 1922. Prvním
knihovníkem, který se zásadní měrou podílel na rozvoji vzdělávání a knihovny v naší obci byl Eduard
Navrátil, řídící základní školy, starosta Sokola. V Moravanech také vydával výchovně vzdělávací
noviny pro mládež Vzdělání lidu s přílohou Vzkříšení v letech 1906-1925. Velkou měrou se zasloužil
o výstavbu sokolovny. Původní výtisky se dodnes zachovaly a jsou uloženy a přístupny v Knihovně
sociálních věd v Praze.
Další zásadní osobností byla ředitelka školy Vlasta Jiroutová, která vedla knihovnu se sídlem
na obecním úřadě od roku 1963 asi do roku 1980 - jako dobrovolná knihovnice spolu s uč. Dášou
Doupalovou. Za vedení knihovny získaly několik ocenění.
Téměř po 100 letech má naše „sokolovna“ novou tvář a knihovna skutečně důstojné místo.
Oběma přeji co nejvíce spokojených návštěvníků, kteří budou podporovat kulturní život minimálně
tím, že budou navštěvovat akce jimi pořádané, nebo se na nich přímo podílet alespoň takovou měrou,
jak tomu bylo v minulosti.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letos proběhlo v knihovně jubilejní 10. pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Máme
21 nových rytířů, ochránců knih. Po pečlivé přípravě s paní učitelkou Mgr. Irenou Milo děti vše
zvládly, ve zkoušce znalosti čtení a abecedy obstály a na rytíře byly pasovány přímo králem. Obdržely
pasovací glejty, krásné hrnečky, medaile a další dárečky v originál nadepsané tašce. Poděkování si
zaslouží král Petr Hlavatý, královna Alena Hutlová, šašek Aneta Holotová, písmenková víla Lucka
Kmentová, rytíř Richard Karafiát, fotografka Ilona Mikulecká, díky kterým se tato akce mohla
uskutečnit.

RYTÍŘI ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU 2019
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
8. 7. – 12. 7.
22. 7. – 26. 7.
12. 8. – 16. 8.
21. 9. – 28. 9.
Přeji všem krásné léto plné zážitků a těším se na Vaši návštěvu.
Zdena Bakešová, knihovnice
Aktuální informace také na:
https://www.facebook.com/moravany.knihovna/

https://knihovnamoravany.webk.cz/

Z historie…
Moravanská tvrz
První písemná zmínka o naší vsi Moravany je v dějinách F. Palackého z roku 1244. Tvrz, která byla
postavena na západní straně (v místě, kde je dnes SC), byla dřevěná, rozdělená na tvrz vlastní a
předhradí, chráněná pevnou zdí a příkopem kolem.
V místní kronice je zápis, že tvrz vyhořela, což potvrzují nálezy zkamenělého jílu a popela na tvrzišti.
Kdy přibližně se to stalo, jsem našla v dějinách města Přelouč.
Jakmile se stal Jiří z Poděbrad zemským správcem a později českým králem (1452), skončila doba
klidu v naší zemi.
Jiří byl husita, a když papež Pius II. prohlásil Basilejská kompaktáta za neplatná, vznikl spor, papež
dal Jiřího z Poděbrad do klatby a vyzval ke křížové výpravě proti Čechům.

Roku 1467 vnikly do Čech první hordy křižáků, kterým více než o svatou věc šlo o násilí a kořist.
K odpůrcům Jiřího z Poděbrad se přidal i uherský král Matyáš Korvín. (Výstižný pro tehdejší dobu a
situaci je Jiráskův román Proti všem).
Ani boje na jižní Moravě u Znojma nedokázaly Korvínova vojska zastavit. Ta zaplavila Moravu a
Matyáš s vojskem vpadl do Čech a obsadil stříbronosné doly v Kutné Hoře. Ve východních Čechách
pálil, drancoval a zabíjel.
Osou vpádu byla trasa Trstenické stezky, ale jeho vojsko se rozlévalo po širokém okolí hlavně ze
zásobovacích důvodů.
V té době byly vypáleny všechny tvrze na Přeloučsku a u nás lehly popelem tvrze v Zámrsku,
Uhersku, Radhošti a další.
I když Moravany nejsou jmenovány, zde končí v letech 1469 až 1473 písemné zprávy o majitelích
naší mordvanské tvrze.
Cizáckým vojskům se ubránila Chrudim a zápisy tvrdí, že Chrudimští Korvína zajali, ten se však
převlékl za venkovana, uměl česky, tak se mu podařilo uprchnout.
Krvavé řeži zabránilo osobní setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem v Úhrově.
Detaily rozhovoru neznáme, Jiří uvěřil slibům o konci nepřátelství a vojsku byla umožněna cesta zpět.
Ale ještě několik let činil Korvín nájezdy do Čech.
Vlasta Jiroutová

Něco málo o zdraví…
Naším největším orgánem je kůže, která dýchá a absorbuje to, co na ni naneseme.
Solná koupel
Sůl působí blahodárně nejen na pokožku, ale její účinky jsou celkově pozitivní – uvolní ztuhlé svaly a
odvede z organizmu toxiny. Použijte kvalitní sůl: mořskou nebo himálajskou. Připravte si koupel ve
vaně nebo alespoň lázeň na nohy, můžete přidat i různé bylinky.
Medová detoxikace
Med obsahuje hodně minerálů a má také detoxikační schopnosti. Pokud jej použijeme k detoxikační
masáži, postupně začne lepit a cukernatět, jak do sebe vtahuje odpadní látky.
Pokožka potom zjemní a vypne se.
Doporučuje se do medu přidat trochu kvalitní soli nebo třtinového cukru a směs použít jako peeling
celého těla.
Jílová detoxikace
Nejlepší je zelený francouzský jíl, který je šetrný pro lidi s lupenkou nebo ekzémy. Působí, jen když je
vlhký.
Stačí jej namíchat s vodou v jemnou kašovitou směs a nanést na určitou partii těla. Dá se použít i při
koupeli, a jestliže ho pijeme rozpuštěný ve vodě, čistí celý organizmus.
Nezapomeňte také, že ticho léčí. Uklidňuje a rozpouští stres. Je potřeba ho zařadit do každodenního
života jako jeho pevnou součást. Postupně se pak začne dostavovat pocit uvolnění, který přináší
svěžest a pohodu.
Vlasta Jiroutová

Informace z klubu důchodců
15. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.

K tanci a poslechu nám přijel zahrát pan Vávra.
Navštívila nás p. ředitelka Vlasta Jiroutová a vyprávěla nám o T. G. Masarykovi.
Čtení od spisovatelky Marie Kubátové bylo velmi záživné.
Společně jsme oslavili Svátek matek. S harmonikou nám přijel zahrát pan Motl z Holic.
Podnikli jsme společný výlet do Broumova.
Zhodnotili jsme výlet do Broumova, který se vydařil. Četli jsme si o slavných lidech:
Zdeňku Fibichovi – skladateli

Josefu Ladovi – malíři
Jindřichu Plachtovi – herci
Jaroslavu Haškovi – spisovateli
3. 6. Zahráli jsme si písničkové hádanky, přečetli jsme si zajímavé citáty.
10. 6. Uskutečnili jsme výlet do Brandýsa nad Orlicí. Pro velké teplo jeli pouze tři lidé a nejstarší
Dagmarka mezi nimi perlila.
17. 6. Zpívali jsme písničky a spokojeni jsme odcházeli domů.
Těšíme se na další pondělí.
Za KD M. Žemličková

OS SC informuje…
9.5.2019 jsme měli posezení ke Dni matek. Milým překvapením bylo pro nás úžasné vystoupení dětí
z mateřské školky pod vedením paní učitelky Němečkové. Svou bezprostředností a elánem
s jakým svůj program předvedly nás hodně potěšily.
26.5.2019 k nám přijela opět zahrát dechovka „Živaňanka“. Společně s Obecním úřadem jsme je
přivítali v hale SC. Bylo to příjemné odpoledne. Poděkování patří našemu sponzorovi
panu T. Urbánkovi a také celé kapele.
13.6.2019 na toto datum jsme si domluvili výlet na vyhlídkovou loď Arnošt v Pardubicích. Počasí
nám přálo, takže jsme měli z plavby pěkný zážitek a strávili příjemné odpoledne.
Koncem června plánujeme ještě grilování na zahradě SC. Pokud nebude moc velké teplo, roztopíme
náš osvědčený krb, kam si každý podle chuti přinese co má rád. Je to závislé na počasí, proto zatím
nevíme datum.
Protože budou dva měsíce prázdnin, přejeme všem občanům Moravan klidné a příjemné dny
odpočinku.

Sport
Závěrečný turnaj sezóny 2018/2019 ve stolním tenise
Dne 25.5.2019 jsme uspořádali ve sportovní hale turnaj ve stolním tenise, který
byl zakončen opékáním vuřtů a stanováním na fotbalovém hřišti. Turnaje se
zúčastnilo 24 hráčů ve třech kategoriích, dle jejich momentální výkonnosti.
V první kategorii zvítězil Adam Bidlo před Eliášem Mikanem a Markem
Pištorou. Druhou kategorii vyhrál Ondra Kubík před Jakubem Kulhánkem a třetím Matějem
Dobrovolským. Ve třetí kategorii zvítězila Kačka Dobrovolská před Katkou Burešovou a
Martinem Fibichem. Turnaj se velmi vydařil, byl zaznamenán velký posun ve výkonnosti u většiny
hráčů.
Moc děkuji manželům Hutlovým a Aleši Klosovi za organizaci turnaje a zajištění celé akce při
stanování, ředitelce školy Mgr. Janě Felcmanové, která nám zajistila 4. stůl v ZŠ a vypomáhala při
organizaci turnaje. Dále děkuji trenérovi Jakubu Mertovi za řízení celého turnaje i za pomoc při
přípravě na stanování, Luďkovi Malému za pomoc při organizování turnaje. Poděkování patří i
Mirce Hájkové za zajištění haly po celou sezónu a občerstvení během turnaje.

Tímto turnajem jsme zakončili „pingpongovou“ sezónu 2018/19. Trénovat zažneme až po
prázdninách začátkem měsíce září.

Druhá část (opékání vuřtů a stanování):
Děkuji všem rodičům za jejich aktivitu a vstřícnost při přípravě sobotního odpoledne a stavění
stanů. Děti se zájmem sledovaly Honzu, který jim cca hodinu přednášel o základních možnostech při
trampování, a to i v externích podmínkách. Ukázal jim, jak rozdělat v přírodě oheň i řadu pomůcek
nutných k přežití.

Po opečení vuřtů nám hrála Jana na kytaru, především trampské písně, čímž přispěla k výborné
atmosféře. Obdivoval jsem děti, které i po 7-mi odehraných zápasech byly velice aktivní, hrály
fotbálek, tančily a dobře se bavily. Byly zajištěny i hodinové hlídky. Nejdéle vydrželi hoši Pištorovi.
A co víc si přát, počasí nám vyšlo, děti se dobře bavily, došlo ke ztmelení kolektivu, což je
v současné době jedno z nejcennějších zjištění.
B. Kárych

DĚTSKÝ DEN MORAVANY
V sobotu 01. června 2019 proběhl v Moravanech na hřišti Dětský den pod hlavičkou Tělocvičné
Jednoty Sokol Moravany. Opět nám počasí přálo, dorazilo přes 150 dětí, takže se akce nadmíru
vydařila. Věříme, že u dětí a rodičů panovala velká spokojenost a určitě se budou chtít, i příští rok
zúčastnit Dětského dne v Moravanech.
Pro děti byla jako každý rok připravena řada soutěží (střelba ze vzduchovky, skákání v pytli,
překážková dráha, házení na klauna, petang, trojskok z místa, chytání rybek, židličkovaná a další),
spousta atrakcí (skákací hrad, skluzavka, kolotoč řetízák, dětské líčení), bohatá tombola, jak pro děti,
tak i pro dospělé, spousta sladkostí a cen a samozřejmě nechybělo tradiční opékání špekáčků.

Pro děti byla připravena oblíbená disciplína „Chytání rybek“.

A oblíbené dětské atrakce skluzavka a kolotoč řetízák

Velké poděkování opět patří všem organizátorům Dětského dne: Josefovi Hynkovi, Mirce Hájkové,
Michalovi a Veronice Kulhánkovým, Zdeně Venclové, Martě Janouškové, Petrovi Horákovi a všem

ostatním, bez kterých by se tato úspěšná akce v Moravanech na hřišti neuskutečnila. A nesmíme také
zapomenout poděkovat i tradičnímu DJ Dětského dne Milanovi Faltysovi.
Závěrem děkujeme všem našim sponzorům Dětského dne: Obec Moravany, Algida Dašice –
Zdena Venclová, Restaurace na hřišti – Tomáš Madák, Výroba ostatních výrobků stavebního
truhlářství a tesařství - Jiří Podaný, MARO s.r.o. Pardubice - Daniel Kubík, Kosmetika Petra
Bakešová.
Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY

Zpráva TJ Sokol Moravany
Fotbalová sezóna 2018 / 2019


STARŠÍ PŘÍPRAVA – Krajská soutěž starších přípravek
Konečná bilance: 36 zápasů
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skóre 107 : 99

MLADŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor - skupina B
Konečná tabulka sezóny 2018 / 2019 – MLADŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B P+ P1. Přelovice
22 19 1 2 103:20 58 0 0
2. Moravany
22 18 1 3 128:33 55 0 0
3. Žamberk
22 15 2 5
74:32 47 0 0
4. Prosetín
22 13 3 6
50:44 42 0 0
5. Nemošice
22 12 5 5
59:39 41 0 0
6. Libchavy
22 8 3 11 57:57 27 0 0
7. Přelouč
22 7 6 9
49:69 27 0 0
8. Slatiňany
22 7 4 11 54:85 25 0 0
9. Lázně Bohdaneč
22 5 4 13 43:61 19 0 0
10. FC Jiskra 2008
22 6 1 15 34:70 19 0 0
11. Třemošnice
22 3 4 15 34:75 13 0 0
12. Heřmanův Městec
22 2 0 20 25:125 6 0 0
Střelci branek: Michal Kosina (46), Tadeáš Vondráček (21), Štěpán Bakeš (14), Lukáš Peterka
(13), Patrik Jouza (8), Radek Doležal (7), Martin Nykodým (6), Jiří Provazník (4, Ondřej Kubík (3),
Matěj Dobrovolský (3), Vojtěch Morávek (1), Daniel Baláš (1)



STARŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor - skupina B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konečná tabulka sezóny 2018 / 2019 – STARŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B P+ PMoravany
22 20 0 2
125:21 59 2
1
Přelovice
22 17 0 5
75:11
52 2
3
Nemošice
22 15 0 7
110:32 47 0
2
Prosetín
22 15 0 7
84:41
42 4
1
Třemošnice
22 14 0 8
66:30
42 2
2
Libchavy
22 12 0 10
65:47
36 2
2
Žamberk
22 9 0 13
49:49
29 1
3
Heřmanův Městec
22 10 0 12
47:51
29 3
2

9.
10.
11.
12.

Klub
Lázně Bohdaneč
FC Jiskra 2008
Přelouč
Slatiňany

Z
22
22
22
22

V
7
7
4
2

R
0
0
0
0

P
15
15
18
20

S
41:80
32:94
42:79
36:237

B P+ P22 0
1
19 2
0
14 1
3
5
1
0

Střelci branek: Patrik Pinkas (27), Michal Kosina (26), Lubomír Meller (19), Jan Dlouhý (13),
Lukáš Peterka (11), Štěpán Janatka (6), Štěpán Bakeš (6), Štěpán Stoklasa (5), Radek Šafránek
(4), Adam Hájek (3), Tadeáš Vondráček (3), Dominik Runštuk (2)



Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Konečná tabulka sezóny 2018 / 2019 – MUŽI „B“
Klub
Z V R P
S
B P+ PSrch A
26 23 2 1 129:20 71 0 0
Ostřešany
26 15 4 7
77:41 49 0 0
Újezd A
26 11 7 8
56:46 40 0 0
Křičeň
26 10 8 8
57:58 38 0 0
Nemošice A
26 11 5 10 61:62 38 0 0
Mikulovice
26 10 7 9
49:48 37 0 0
Chvojenec A
26 11 4 11 45:45 37 0 0
Přelouč B
26 9 5 12 40:69 32 0 0
Moravany B
26 9 5 12 56:55 32 0 0
Dříteč A
26 9 2 15 42:77 29 0 0
Rohoznice
26 8 5 13 42:62 29 0 0
Sezemice
26 7 6 13 52:76 27 0 0
26 6 8 12 43:62 26 0 0
Staré Hradiště⇩
26 6 6 14 51:79 24 0 0
Torpedo Pardubice⇩

Střelci branek: Milan Bakeš (13), Pavel Formánek (11), Libor Švadlenka (6), Petr Blajda (6),
Michal Kulhánek (5), Dominik Čáň (4), Miroslav Semerád (2), Matěj Morávek (2), Jiří Novotný (2),
Patrik Klička (1), Milan Mikan (1), Josef Hynek (1)



Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konečná tabulka sezóny 2018 / 2019 – MUŽI „A“
Klub
Z V R P
S
B P+ PLanškroun
30 26 0 4
68:23 70 10 2
Letohrad
30 20 0 10 79:33 61 3 4
Hlinsko
30 18 0 12 76:40 58 0 4
Moravská Třebová
30 18 0 12 63:35 57 2 5
Litomyšl
30 19 0 11 66:47 57 5 5
Svitavy
30 20 0 10 55:48 56 6 2
Chrudim B
30 15 0 15 74:50 47 4 6
Heřmanův Městec
30 15 0 15 54:53 47 3 5
Česká Třebová
30 15 0 15 51:50 44 1 0
Luže
30 14 0 16 59:69 43 1 2
Moravany
30 14 0 16 54:68 41 5 4
Holice
30 13 0 17 48:63 39 4 4

13.
14.
15.
16.

Klub
Choceň
Třemošnice
Dolní Újezd
Žamberk

Z V R P
30 13 0 17
30 8 0 22
30 7 0 23
30 5 0 25

S
35:64
41:77
31:73
24:85

B P+ P35 6 2
26 2 4
22 3 4
17 2 4

Střelci branek: Jiří Beran (10), Tomáš Kříž (8), Michal Knotek (8), Jaroslav Lukas (8), Lukáš
Komárek (4), Josef Hynek (4), Marek Lukas (3), Miroslav Semerád (2), Dominik Čáň (2), Adam
Záleský (2), Dan Machatý (1), Pavel Formánek (1), Libor Švadlenka (1), Jan Hurta (1)

Závěrem za TJ SOKOL MORAVANY: Další fotbalová sezóna nám utekla jako voda. Z mládežnických
mužstev příjemně překvapili starší žáci, kteří suverénně vyhráli svoji kategorii v krajském přeboru.
Mladším žákům se nepovedlo obhájit loňské vítězství, ale druhé místo je opět vynikající počin. Starší
přípravka prvním rokem okusila krajskou soutěž a výsledkově určitě nezklamala.
Mužstvo B dospělých se z posledního místa po podzimní části vyšplhalo v jarní části na 9. místo
zaručující záchranu. Mužstvo A dospělých v podzimní časti získalo potřebný počet bodů, které v jarní
části ještě navýšilo, a zajistilo si tak působení v krajském přeboru i pro příští sezónu.
Velké poděkování patří všem hráčům, rodičům, funkcionářům, našim věrným divákům, také všem
sponzorům v čele s Obcí Moravany.
A úplně na závěr Vám všem přejeme krásné slunečné prázdniny, krásné prožití dovolených a těšíme
se s Vámi na sezónu další, která již pomalu klepe na dveře.
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/.

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY

Nabídka
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
Soběslavova 82
533 21 Vysoké Chvojno

Vážení přátelé,
již nyní se můžete předzásobit na topnou sezónu 2019 - 2020!

SMRKOVÉ DŘEVO
900,- Kč/m3 (577,- Kč/prm)- ceny jsou uvedeny včetně DPH
1m3 = 1,56prm
Kontakt :

Bartoníček Petr

tel: 736 629 792

email: petr.dansemacabre@gmail.com

Vondrouš Tomáš

tel: 603 256 384

email: sutobreh@seznam.cz

